Statsforvalteren Oslo og Viken

Sarpsborg, 14/2-2022

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av DNT Vansjø, DNT Nedre Glomma, Oslofjordens Friluftsråd,
Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, BirdLife Norge avdeling Østfold og
Østfold Botaniske Forening.

Innspill til søknad om tillatelse til forurensning
Mudring ved Grønnebukt/Akerskogen Råde kommune
SAK 22021/25991

Arne Rød & Co har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved
Grønnebukt/Akerskogen (gbnr. 33/1) med dumping av masser ved Midtre Sletter, i Råde
kommune. Det har vært mudret i området tidligere, men på grunn av tilsig av masser er det nå blitt
grunnere igjen. Hensikten med mudringen er derfor å øke seilingsdypet slik at båtene ikke
grunnstøter ved innseiling til brygge.
Det søkes om å mudre inntil 5537 m3 innenfor et areal på opptil 4450 m2. Det skal mudres 1-1,5 m
ned i sedimentet. Mudring er i utgangspunktet forbudt etter forurensingsloven og må man må
derfor søke tillatelse.
Det ble tatt sedimentprøver av tiltaksområdet i 2016. Prøvene viste miljøgifter i tilstandsklasse I-II,
jf. Miljødirektoratets veileder grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (2016).
Arne Rød & Co søker om å bruke prøveresultatene fra 2016 som grunnlag for nåværende søknad.

Innspill
Tiltakshaver ber om å bruke prøvesett fra 2016.
Det må undersøkes hvorvidt det har vært tilfeller av utslipp i mellomtiden, som kan føre til at
prøveresultatene vil være annerledes om de blir tatt i dag. Hvis ikke slikt finnes dokumentert ser vi
ikke noen problemer med å bruke test fra 2016 som grunnlag.
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Nærheten til Kråkstadfjorden naturreservat
I 2020-2021 gjordes en omfattende kartlegging av blant annet ålegras i Østfold og i økologisk
grunnkart finner vi to lokaliteter av naturtypen i umiddelbar nærhet til tiltaksområdet. Arten
dvergålegras er vurdert som en sterkt truet (EN) på ny norsk rødliste fra 2021 1. Dvergålegras er
dessuten utpekt som en prioritert art i Norge, og i 2015 ble det fastsatt en egen forskrift om
dvergålegras. Denne forekomsten vurderes som Svært viktig A (Vverdi 22 i henhold til NIVA rapp.
7454-2020). Begge lokaliteter ligger i sin helhet innenfor Kråkstadfjorden naturreservat2 og det er
først og fremst forhøyet næringsinnhold i vannet, samt mye båttrafikk, som kan være en trussel mot
arten.
Tiltakshaver må sørge for bruk av siltgardin, og hensyn til vær og strømningsforhold må tas, når
tiltaksperioden starter, slik at risikoen for økt tilslamming av ålegraset blir minimal.

Kartutsnitt fra økologisk grunnkart 3

Tilstanden i Oslofjorden
Økologien i Oslofjorden er påvirket av svært mange faktorer. En helhetlig tiltaksplan for en ren
Oslofjord og et rikt friluftsliv 4 kommer med mange tiltak som til sammen skal hjelpe økosystemet å
hente seg inn igjen. Noen av påvirkningene er arealforandringer fra menneskelig aktivitet som
landbruk, hyttebygging, næring og friluftsliv, utslipp fra urbane strøk, klimaforandringer og
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fremmede arter. Den helhetlige planen skisserer tiltak som må gjøres på tvers av sektorer og det vil
ta tid før man kan måle resultatene.
Nesten hver uke ser vi at Statsforvalteren i Oslo og Viken sender på høring lignende søknader som
denne, hvor tiltakene er tilsynelatende «små» men ser man litt større på det, er vi redd for at samlet
belastning av mudringstiltak, og andre tiltak, kan være med å sinke prosessen med å redde
Oslofjorden.

Dumping av masser ved Midtre Sletter
Vi har også lagt merke til at Midtre Sletter ofte er ønsket deponiplass for mudringsmasser, ikke bare i
denne konkrete saken. Vi ser frem til en redegjørelse fra Statsforvalteren om hvilke vurderinger som
blir gjort rundt dette, og stiller spørsmålet om det er best å kreve all deponering gjort på land uansett
tilstandsklasse på massene.

Konklusjon
Vi har forståelse for behovet for mudring, og at folk skal få ha et aktivt friluftsliv ved og på sjøen. Vi
ser også at om vi ikke tar inn over oss den alvorlige situasjonen i Oslofjorden, så vil vi få et fattigere
naturmiljø med færre arter og friluftslivet vil ikke inneha samme verdi lenger. Vi må derfor stole på
at Statsforvalteren snakker i miljøets og naturens interesse og håndhever regelverket strengt når
slike søknader dukker opp.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Østfold

Nina Frydenlund
Koordinator
FNF Østfold
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